
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/4  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  3 de febrer de 2022 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Junta de Govern  
Admet participació a distància 

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part dispositiva i activitat de control  
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
Aprovat per unanimitat 
 

Dinamització Econòmica 
 

2. Expedient 522/2022. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració. 
Donar compte del Decret número 2022-235, de data 28 de gener, en què es 
resol aprovar i sol·licitar recurs del Catàleg 2022 de la Diputació 
 

 
B) Part resolutiva  
 

Esports 
 

3. Expedient 6104/2021. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció)  
Proposta d'autorització del pas de la 36a edició de la Mitja Marató Granollers - 
Les Franqueses - La Garriga, el proper 6 de febrer de 2022, en el terme 
municipal de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 57/2022 Activitats o cursos.  
Proposta d'autorització de la celebració del Trofeu Múixing Ullals de les 
Franqueses a la zona esportiva municipal de Corró d'Amunt, els propers dies 
19 i 20 de febrer de 2022, en el terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

Agricultura i Medi Ambient 
 

5. Expedient 419/2022. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d'aprovació de l’adhesió a la declaració de l’Ajuntament de Sabadell 
per la millora de la qualitat de l’aire 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

6. Expedient 842/2015. Adhesions.  
Proposta d’aprovació de la quota / aportació de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès per a l’exercici 2022 al Consorci Teledigital Granollers, 
com a membre consorciat 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 5416/2019. Càrrecs Públics (Dedicacions, Retribucions i 
Indemnitzacions).  
Proposta d'aprovació de les indemnitzacions corresponents als membres de 
la Corporació sense dedicació exclusiva ni parcial 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 5340/2021. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de gravació de 
les sessions plenàries de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

9. Expedient 2197/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta per declarar ingrés indegut l’import cobrat de la liquidació de l’ICIO 
aprovat en l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 8 de 
juliol de 2021, de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres 
de manteniment d’un habitatge existent a la finca de Can Bessó de Corró 
d’Amunt, emplaçat a la parcel·la 103 del polígon 501 (referència cadastral 
08085A501001030001DQ) 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 5191/2021. Encàrrecs a Mitjans Propis.  
Proposta d’aprovació del projecte per a la substitució de la gespa del camp de 
futbol municipal de Llerona 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 5197/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta d’aprovació prèvia de l’actuació específica d’interès públic en sòl no 
urbanitzable per a l’adequació del conjunt edificat de Can Santa Digna per a 
serveis d’atenció a les persones grans i restaurant 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 6456/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d'una 
piscina descoberta per a ús privat amb emplaçament al carrer de Llevant, 21, 
Baixos 3a, amb referència cadastral 1691510DG4019S0004RJ, al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


